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Aniversarea de 3 (15) Maiu.
Junimei române salutare fră- 

țâscă!
Aniversarea, ce-o serbeză mâne 

toți Românii de inimă, este în 
primul rend sărbătorea junimei, G- 
ind-că în memorabila c|i de 3 (15). Maiu 
1848 ea a format antegarda luptăto
rilor însuflețiți pentru liberarea și 
emanciparea națiunei române.

Tinerimea a condus poporul la 
marea adunare națională, ea a fost 
purtătbrea stegului libertății, ea s’a 
remarcat prin fapte curagiose și înăl- 
țătore, urmând cu devotament sfa
tul bărbaților și silindu-se în tot 
chipul a împlini dorințele bătrânilor 
națiunei.

Timpuri trecute, frumose, ide
ale ! — vor cțice cei ce au contrac
tat deplorabilul obiceiu de a mic
șora importanța faptelor petrecute 
în timpul redeșteptărei nostre națio
nale.

Timpuri trecute ! — Să nu ui
tăm însă, că tot ce suntem aeji, tot 
ce posedem și de ce ne putem bu
cura acjl ca Români, avem să mul
țumim acelor timpuri. Mai ales ju
nimea română trebue să 6e conscie, 
că ea se razimă și se pote răzima 
numai pe umerii bătrânilor, cari au 
dat vieță acelor timpuri, ilustrân- 
du-le cu faptele lor vrednice ro
mânesc!.

Timpuri frumdse! — Cum n’ar 
fi fost frumose, când au dat espre- 
siune la tot ce era bun, nobil și ar
monic în inima poporului; când au 
unit cu legătura frăției pe mic și 
mare din munți și din câmpii, și când 
fură luminate de sorele bunei înțe
legeri și al entusiasmului național ?

Timpuri ideale! — Ore putea 
să fie altfel decât ideale, când se 
tracta de a înfrânge jugul sclăviei 
seculare și de a crea și poporului 
român o atitudine demnă de ome
nire, vrednică de trecutul său glo
rios ; când era vorba de-a elupta și 

pentru acest popor egala îndreptățire 
cu celelalte popore conlocuitore ?

Ore ac|l am pută fi lipsiți și nu
mai un moment de idealul, de care 
a fost condusă generația dela 1848, 
pe câtă vreme voim se stăruim și 
să luptăm pentru realisarea postula
telor și aspirațiunilor, ce au format 
obiectul principalelor îngrijiri ale ma- 
rei adunări de pe Câmpul Liber
tății ?

Nici un moment în decursul ce
lor cinci-cțeci și patru de ani trecuți, 
n’am fi putut esista ca popor româ
nesc cu aspirațium naționale, nici 
un minut n’am fi putut să ne mani
festăm naționalicesce în nici o di
recțiune, fără a sta sufletesce în cea 
mai strînsă legătură cu tot ce s’a 
vorbit, ce s’a cugetat și s’a simțit 
atunci în mijlocul Românilor întru
niți din cele patru unghiuri.

Acesta este atât de adevărat, în
cât nu ne putem închipui să fie posibil 
de a trăi măcar o clipită cu cons- 
ciință națională, fără ca să avem 
înaintea ochilor și fără ca să ne pă
trundem și să ne însuflețim de ideile 
și faptele ce au condus pe înainte- 
mergătorii noștri în acea, epoca stră
lucită de regenerare.

Etă în puține cuvinte ce în- 
sămnă aniversarea de mâne pentru 
noi toți, ce însemnă mai cu sămă 
pentru junimea română, care în mo
mentul când nu s’ar mai însufleți de 
marde ideal, ce a frământat mintea 
și a încălcțit inima unui Bărnuțiu, 
Laurianu, Iancu, Papiu ș. a. la adu
narea națională din 1848 și-ar perde 
dreptul de a mai purta mândrul ei 
nume și din solia victoriei viitore 
a sfintei nostre cause, s’ar preface 
în vestitore a morții nostre na
ționale.

Acesta însă n’a fost și nu va 
pute fi nici-odata. Fiind-că nici-odată 
nu va pute fi nimicit sîmburile na
ționalismului, ce l’au sămănat îna
inte c’o jumătate de secol apostolii 
românismului!

Junimea română e doritore de 
muncă și de luptă, ea arde de dorul 
de a i-se da prilegiu să facă servicii 
causei celei mari a poporului. Oca- 
siunea i-se oferă acjl ca nici-odata. 
Ln câmp vast este deschis pentru 
munca cinstită, pentru activitatea 
desinteresată, pentru stăruința și ni- 
suința plină de abnegare a junimei 
nostre spre binele și fericirea nea
mului și a patriei.

Der cărarea acestei munce, a 
acestei activități și stăruințe e plină 
de spini și numai cu multă greutate 
și bravând mari pericule se pote 
străbate. Nu este cărarea presărată 
cu rose, ce-o pun în vedere junimei 
ispititorii trimiși de dușmani.

Junimea nostră ajunsă la răs- 
pântiă are să alegă. O voce in
ternă ne spune, că ea nu va alege, 
nu pote alege decât cărarea onorei 
naționale, a isbândei viitorului!.

Salutăm cu dragoste junimea 
română în presăra marei nostre ani
versări !

Delegațiunea ungară. Comisiunea 
pentru armată a desbătut în ședința de 
alaltă-eri budgetul armatei. Desbaterea a 
durat 2 bre. La diferitele obiecțiuni, ce 
s’au făcut din partea delegaților maghiari, 
ministrul de răsboiu Krieghammer a răs
puns scurt și cuprindător, combătând cu 
efect tdte recriminările maghiare. Foile 
unguresc! sunt forte nemulțumite, că de
legații n’au pus de, astă-dată pe tapet o 
mulțime de cestiuni și gravamine, despre 
cari se dicea înainte, că au se se discute 
în delegațiune. Se mângăe însă aceleași 
foi cu speranța, că ce s’a negligiat în coini- 
siune, are să se spună în plen.

Guvernul austriac și pactul. Din 
Viena se anunță, că guvernul austriac e 
firm decis a nu mai trata în viitor verbal 
cu guvernul unguresc . în cestiunea pactu
lui, ci numai în scris. Firul tratărilor ver
bale nu-1 vă relua, decât atunci, când ar 
fi sigur de resultat.

Tripla alianță. Din Roma se anunță, 
că ministrul italian de esterne Prinetti va 
face în camera italiană declarațiuni iden
tice cu ale lui Goluchowski privitor la 
tripla alianță.

Situația în Austria. Partidele mai 5
mari din „Reichsrath“ plănuiseră, ca deja 
în săptămâna acăsta se încheie desbate
rea budgetului, ca să nu se mai ivescă 
necesitatea unui nou provisoriu. Partidele 
agrare însă și socialiștii se opun accele
rării desbaterei budgetare. In urma acesta 
e de așteptat, ca un nou provisoriu să fie 
cerut de guvern.

„Reichsrath“-ul și-a reînceput desba- 
terile sesiunei de vară, la ordinea dilei 
fiind budgetul ministerial de comunica
ți un e,

Spionagiu. Dumineca trecută reu
niunea de maghiarisare din Timișdra („Te- 
mesvâri Nemzeti Szovetseg") a ținut o 
adunare, hotărînd ca sfera ei de activi
tate s’o estindă asupra comitatelor Timiș 
și Caraș-Severin. In scopul acesta a hotă- 
rît să ceră dela guvern ajutore. Afară de 
acâsta reuniunea a luat hotărîrea, că du- 
pă-ce una dintre problemele ei principale 
este „se urmărescă cu atențiune mișcările 
antinaționale", ea să înființeze în sînul con
siliului său de direcțiune „o comisie perma
nentă, investită cu sferă de competență 
discreționară, care se țină în vedere miș
cările naționalistice*. — Ce însemnă acesta, 
decă nu spionagiul cel mai deschis față 
cu mișcările naționale din sînul naționali
tăților, cari locuesc numitele comitate ? 
Acuși ne vom pomeni, că după spatele 
fie-cărui Român, German, Slovac, Serb se 
va pune câte-un gendarm, pentru-ca și 
ast-fel se se ilustreze „statul național ma
ghiar" visat de Banffy și de totă ceta șovi- 
niștilor maghiari.

Kossuth amenință. In ședința dela 
12 Maiu a dietei ungare, la desbaterea 
apropriației, Francisc Kossuth, căpete
nia partidului independist, s’a sufulcat una 
și bună și a început să amenințe strașnic 
guvernul în cestiunea pactului. După-ce

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“.

File rupte dintr’un carnet.
— 15 Maiă 1902.

„...ce se judecăm de libertatea 
aceea, ce ni-o promit Ungurii, 
preț pentru naționalitate ?“

Bărnuțiu.

Cetim puțin de tot noi Românii. Și 
dăcă cetim, cetim mai mult lucruri curente, 
politica dilei și forte de multe ori și aceea 
într’o limbă străină. Gazetă românescă nu 
se găsesce în casa fie-cărui Român cu 
carte, gazete străine înse berechet. Sunt 
mai bogate acestea în sciri sensaționale 
și pentru un preț mai ieftin îți ofer ma
terie mai variată, decât cele românescl. 
Nu mai vorbesc de gazetele străine sub
venționate de anumite societăți ori de stat, 
și cari se trimit gratis publicului nostru.

Astfel se șterge încetul cu încetul 
caracterul național, demnitatea națională 
din sufletul lui, pănă ce se atrofieză cu 
desăvîrșire și nu mai rămâne în nenoroci- corăbioră a neamului nostru, 
tul acela de Român nimic, absolut nimic, Pericolele, de care eram

din ceea-ce se nuraesce consciență națio
nală.

Etă ce face hrana spirituală otră
vită 1

Și totuși în diua acesta, când cele
brăm aniversarea a 54 a primei adunări 
naționale române, la o parte ar trebui să 
punem ori ce lectură străină și să ne adă- 
păm sufletul din isvorul curat al unei lec
turi naționale, ce ne reamintesce epoca 
cea mare dela 1848 cu evenimentele ei 
înălțătore.

Suntem așa de mici, așa de nevred
nici, noi, generația de astădi, față cu marii 
noștri înaintași, încât numai descălțându-ne 
putem să ne apropiem de locurile, pe unde 
au călcat ei și unde au stat și s’au sfă
tuit asupra durerilor și aspirațiunilor na
țiunei române.

Er ceea ce au scris și au vorbit ei, 
în genunchi ar trebui să le cetim, căci 
sublime sunt ideile lor.

Am înaintea mea discursul lui Băr
nuțiu, un tablou nu se pote mai fidel al 
tuturor peripețiilor, prin cari a trecut mica

amenințați 1 

noi la 1848, sunt atât de sugestiv zugră
vite de marele măestru al cuvântului, în
cât te sgudue și te emoționeză. Der ceea 
ce le împrumută o importanță și mai mare 
este, că ele și astădi sunt actuale și încă 
în măsură mai potențată, decât înainte 
cu 54 ani.

Pericolul cel mai mare îl vedea Bărnuțiu 
în tendințele manifestate încă cu 12 ani 
înainte de 1848 din partea Ungurilor,... de 
a unguri pe celelalte popore.

Da aceste tendințe, cum ? se întrebă 
Bărnuțiu, un popor întreg să nu răspundă ? 
„Să tacă ca un surd și mut, când i-se 
trage „campana" de morte ?“...

De repețite ori accentueză marele 
bărbat pericolul, de care ne era amenin
țată limba.

„Nimic nu-i împiedecă — dice într’un loc, 
ca s& nu sbdre cătră opul cel mare al ungurirei 
tuturor poporelor11.

Er în alt Ioc:
„...împreună cu privilegiile se stingă pe tote 

poporele neungurescl, ca să facă din tâte numai 
o națiune, care se se numescă națiunea cea mare 
și tare ungurescă“.

Și cine era agentul cel mai înfocat 

al „ungurirei“, cum dice Bărnuțiu, — la 
1848?

Kossuth. Acel Kossuth, al cărui fiu 
a trimis dilele acestea o proclamație ale
gătorilor din cercul Deșiului, pe care pro
clamație, spunea un diar unguresc, alegă
torii români o păstrau cu sfințenie, pen- 
tru-că, diceau, că sciu ei cine a fost Kos
suth, dor el „i-a scăpat de iobăgie“.

Fără să admitem, că K. ar fi liberat 
pe Români de iobăgie, involuntar ne ve
niră în minte cuvintele lui Bărnuțiu, puse 
în fruntea acestor file:

Libertate — preț pentru naționalitate!
*

Din lectura acestui discurs atât de 
potrivit pentru diua de astădi, multe alte 
lucruri ar mai pute învăța generațiunea 
tînără despre unire și solidaritate, despre 
ruperea unei părți de cătră corpul nostru 
național prin acordarea nobilimei, despre 
primejdiile școlelor străine etc. și peste 
tot ar pute învăța demnitate națională, 
care astădi pare a fi mai puțină, decât 
înainte cu o jumătate de secol, pe când 
pericolele și astădi sunt aceleași și încă 
în măsură mai mare. Delaletca. 
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puse întrebarea, care va învinge: Szell 
orî Koerber? d-1 Kossuth declară „cu totă 
seriositatea", că cel care ar face conce
siuni față cu Austria, va afla un teribil 
adversar în partidul independist, și se va 
afla în fața unei noue revoluțiunl parla
mentare. O spune acesta, ca s’o audă toți 
și pretutindeni și s’o înțelegă și acel ne
cunoscut, care s’ar demite la licitări cu 
Austria; s’o audă, în fine, și Corona, căci 
interesul Cordnei este, ca în Ungaria pace 
să fie. — Credem, că nici din acestă ame
nințare nu se va alege nimic la timpul 
seu, cum nu s’au ales din atâtea altele. 
Domnii din stânga estremă sunt voinicoși 
la vorbă, der când vine rândul la faptă 
curând se împacă și se acomodeză.

0 părere in cestiunea congresului 
studențesc din Budapesta.

Dăm loc mai jos opiniunei unui 
amic al tinerimei, care se intereseză 
de cestiunea congresului studenților 
universitari. Se scie câtă volbură a 
produs acestă cestiune prin interve- 
nirea tendențidsă a celor dela gu
vernul unguresc față cu tinerimea 
română universitară din Budapesta 
și față cu participarea ei la congres. 
S’au făcut și amenințări pentru ca
șul când studenții români dela uni
versitățile unguresc! nu s’ar alătura 
la secțiunea maghiară în congres. 
Cu acestă cestiune se ocupă autorul 
articolului de mai jos și noi publi
căm părerea lui cu reserva, ce se im
pune, pe câtă vreme e vorba de o 
discusiune asupra atitudinei de luat 
din partea universitarilor noștri.

Etă articolul:
De atâtea ori s’a scris în pressa nos

tru în causa congresului internațioiial stu
dențesc, ce se va ține în Septemvrie vii
tor în Budapesta, fără însă se se fi pre- 
cisat mai de aprope ținuta, ce va trebui 
s’o observe tinerimea română universitară 
din regatul ungar. Astfel pănă astădîîncă 
nu se scie nimic in acestă privință.

Tinerii noștri, după cât am înțeles, 
sunt încă nedeciși și dâcă vor mai rămâ
ne multă vreme astfel, nedeciși și ne- 
pregătițî îi va surprinde congresul.

Ce e der de făcut?
Situațiunea e de tot încurcată, în

tru cât dintr’o parte se afirmă, că con
gresul e constituit pe basa de naționali
tate din punct de vedere etnografic, din- 
tr’altă parte înse pe basa teritorială 
din punct de vedere politic. Și unii și 
alții îșl susțin cu tărie afirmările, fără să 
scie cum stă cestiunea faptică.

Atâta e cert, că în congresul din 
Budapesta se va hotărî definitiv asupra 
acestei cestiuni, când se vor aproba sta
tutele federațiunei. De sine se înțelege, 
că nouă ni-ar conveni cașul prim, adecă 
decă federațiunea s’ar constitui pe basă 
de naționalitate, considerată din punct de 
vedere etnografic. Pentru eluptarea aces
tei învingeri Românii vor ave să stea 
față în față cu adversari puternici, întru 
cât abia se pote presupune, că bărbații 
politici unguri vor rămână pasivi și nu 
vor înfluința cu nimic asupra congresiști- 
lor. In tot cașul lupta va fi crâncenă.

Se admitem pentru un moment, că 
studenții români din regatul ungar ar lua 
parte în secțiunea română. Ce s’ar pute 
întâmpla ? Chiar nereușînd Românii cu le
gitimele lor cereri — scurta ar trage-o tot 
studenții români din Ungaria. Căci decă 
acum înainte de congres, când înșiși pro
fesorii unguri văd, că au greșit și numai 
și-au stricat causei lor, pornind cercetarea 
cunoscută contra celor trei universitari 
români din Pesta și de multe-ori își calcă 
pe inimă numai și numai, ca să nu mai 
comită acte de violență, cari ar pute fi. 
îndreptate în contra lor în congres — 
tot nu se pot stăpâni de a nu-șl arăta 
ura pe față, întrebând pe la esamene pe 
unii și alții, decă n’au stat în fruntea vre
unei mișcări „valache".

Ne putem acum închipui, ce vor face 
după congres, când nu vor mai fi reținuți 

de nici un fel de considerație și când 
vor pute da frîu liber patimilor, ce-i stă
pânesc. Și pentru care cuvânt tdte aceste ? 
Vor dice, pentru-că „Valachii" au demon
strat în contra integrităței statului ma
ghiar 1

Care ar fi urmarea? Bieții studențl 
ar fi espuși în cașul cel mai favorabil și- 
canărilor profesorilor. Studentul român 
n’a așteptat notă de grație nici-odată și 
nu ni-se va număra un singur cas, când 
acest student n’ar fi meritat calculii ob
ținuți.

Se mai adaugem numai cașul, că 
unii ar trebui se se espatrieze de bună 
voie, și apoi să cumpănim folosele cu pa
gubele, ce ar urma dintr’o astfel de ți
nută a studenților români Pagubele sunt 
mult mai mari, decât folosele. Din acest 
punct de vedere privită cestiunea stu
denții români din regatul ungar n’ar fi 
consult să se presinte la congres, cei pu
țin nu e în interesul bine priceput al lor.

Ce să facă? Să nu crâdă cine-va, că 
a-șl voi să clic, ca se mergă cu Ungurii, 
Domne păzesce, căci decât așa o batjo
cură, mai bine pericliteze-se cu toții.

O singură cale e deschisă studenților 
români din regatul ungar în ceea-ce pri- 
mesce posiția, ce ar trebui s’o observe 
față de congresul internațional studențesc, 
și acesta — după modesta mea părere 
e, ca sub nici o condiție, sub nici un fel de 
raport și în nici un fel de secțiune se nu 
se presinte.

Și etă de ce. Pe lângă că nu e în 
interesul bine priceput nici al lor, nici al 
nemului lor, — der apoi chiar discuțiile 
ce vor urma în congres cu privire la ces
tiunea română, vor pute fi susținute cu 
destulă pricepere și tărie și numai de 
studenții din regatul român, precum și dela 
celelalte universități europene. Numărul 
studenților români în tot cașul puțin va 
trage’n cumpănă. Nu cu număr vom avă 
să ne susținem causa, ci cu argumente.

Argumentele rămân unele și aceleași, 
ori se presintă studenții români din Ungaria 
în secția națională română, ori nu. Raportul 
s’ar schimba numai în cașul acela, când 
acești studențl români s’ar presenta alături 
cu Ungurii. Atunci ar fi o dovadă înve
derată, că studenții români din Ungaria 
se identifică cu cererile și preteiisiile un
guresc!. Lucrul acesta însă nu se va întîm- 
pla. Etă dâră, că causa română se pdte 
susține și fără presența studenților de aici.

Ar fi în tot cașul bine se se discute 
acestă cestiune și noi, cari voim din tot 
sufletul binele tinerimei, nu vom întârdia 
a ne expune și susține părerile ndstre 
numai și numai, ca afacerea se fie resol- 
vată, ca se nu se pericliteze nici interesele 
studențesc! ale tinerilor noștri și nici dem
nitatea și cinstea neamului nostru să nu 
fie știrbită.

Nouraș.

Catastrofa din Antile.
Asupra catastrofei îngrozitore din 

Antile, care amenință să ia proporții și 
mai mari, au mai sosit următorele de- 
peși:

Se telegrafâză din Martinique, că 
mai multe vapore ale societății de salvare 
au isbutit să acosteze la Saint-Pierre; tre
când pe distanță de o milă printre sfărî- 
rnăturî de bastimente s’au vădut plutind 
pe apă și multe cadavre.

Patru-deci de membrii ai societăței 
de salvare, cu totă căldura spăimântătore 
care domnea acolo, au isbutit să pătrundă 
în oraș, care era peste tot presărat de 
cadavre. Orologiul spitalului se oprise la 
ora 7 și 50 minute.

Nu se văd în fostul oraș, decât ru
ine fumegânde și nori de praf și cenușă. 
Pământul se cutremură într’una cu sgo- 
mote profunde. In câte-va puncte s’au 
deschis crepăturl, cari au înghițit părți în
tregi de oraș. In pivnițele băncei „Marti- 
nicaK s’au găsit neatinse 2 milidne, însă 
depositele, într’o sumă enormă, par per- 
dute. La nordul insulei s’au format pră
păstii. Continuă fuga locuitorilor la Fort- 
de-Prance.

Diarul „Times" află din Martinique, 
că incendiul orașului Saint-Pierre s’a stins. 
Câți-va inși au isbutit să pătrundă în oraș. 
In apropiere de catedrală s’au găsit trei 
mii de cadavre carbonisate. Se crede, că 
mortea dmenilor a provenit din asfixie. 
S’au găsit multe cadavre cu inânile îm
preunate, în atitudine de rugăciune. Nu 
s’a găsit nici o persona vie.

Diarul „New-York Herald" află, că 
vulcanul Soufriere a aruncat enorme can
tități de lavă și de petri înfocate, distru
gând tdtă partea de nord a insulei. Câte
va sate au fost incendiate. Victimele sunt 
deja în număr mai mare de trei sute. In 
același timp s’a deslănțuit o spăimântătore 
tempestă cu trăsnete. Opt-deci de negri, 
cari fugeau, au fost uciși de trăsnete. Bas
timentele fug din porturi. Căldura este te
ribilă.

Erupțiunea vulcanului Mont-Pellee 
continuă. Orașul Fort-de-Prance e pe ju
mătate acoperit de cenușe. Fumul dom- 
nesce pretutindeni. Panica între locuitori 
e teribilă.

Câte-va sate din apropiere de Fort- 
de-France ard. Bastimentele plecă încăr
cate de fugari.

Numărul victimelor catastrofei vul
canice în insula SamVincefizo a ajuns 
deja la 600. Toți ămenii aceștia au fost 
arși de lavă și de plăie de foc. Locuitorii 
fug la malul oriental, însă nici un vas nu 
se pote apropia pe acolo.

O telegramă din Londra spune, că 
erupțiunea vulcanului din insula St.-Vin- 
cent continuă în mod amenințător. Se nu
mără deja două mii de victime.

O telegramă din New-York anunță, 
că din tdte lacurile insulei Martinica ies 
aburi. întregul archipelag al Antilelor 
Mici e învelit de un nor enorm de fum. 
Ploia de cenușă continuă. S’au deschis 
noue cratere, cari varsă foc. Rîurile s’au 
revărsat și au înecat tdtă partea de miadă 
ndpte a insulei. Intunerecul este desăvîr- 
șit. Locuitorii fugiți pe munți mor de 
fdme.SOIRILE DILE1.

— 2 (15) Maia.

Episcopul Firczak și liturghia 
maghiară. Episcopul ruten Firczak din 
Muncaciu a profitat de ocasia felicitărilor, 
ce i-s’au adus din incidentul jubileului său 
de 10 ani ca episcop, a-și spune părerea 
despre liturghia maghiară. După-ce spune, 
că în eparchia sa are și credincioși ma
ghiari, el nu esiteză a recunosce, că co- 
misiunea regnicolară însărcinată cu acțiu
nea pentru introducerea liturghiei ma
ghiare, procedeză pe cale legală (?) bise- 
ricescă. Cestiunea acesta merge înainte și 
o decisiune favorabila este a-se aștepta 
dela Sfântul scaun din Roma. — Episco
pul Firczak este acela, care înainte cu 
doi ani se pusese în fruntea delegației 
maghiare, care cerea dela Papa introdu
cerea liturghiei maghiare. Delegația însă 
s’a reîntors c’un deplin fiasco.

Alegerea din Desiu. Astădi se face 
alegerea de deputat în Deșiu. Pe cât se 
vede, acolo va fi mare luptă între baro
nul Daniel și între independistul Rădy. 
Din Gherla s’a trimis un escadron de hu
sari, din Clușiu o companie de infanterie 
și- altă companie este consignată, pentru-ca 
în cas de nevoie să pdtă pleca imediat 
cu tren special la Deșiu. Honvedimea din 
Deșiu este de asemenea consignată. — 
Soirile acestea le luăm dintr’un diar din 
Clușifi.

Corpul profesoral dela școlele me
dii și superiore gr. or. române din 
Brașov a contribuit din tristul prilej al 
morții neuitatului profesor Iosif Maccim 
— în loc.de a depune o cunună trecetdre 
pe mormântul scumpului defunct, — 54 
cor. la fondul școlarilor săraci și bolnavi 
dela șcdlele nostre române gr. or. din 
Brașov.

Serbarea dela universitatea din 
Budapesta. în diua de 13 Maiă s’a ser
bat în Budapesta aniversarea a 122-a a 

reconstituirei universității. Serbarea s’a 
început cu o liturghie, după care rectorul 
Vecsey a ținut o conferență în aula uni
versității, despre „Tripartitul lui Ver- 
bdczi“. Decanul facultății de drept, Victor 
Concha a cetit apoi numele premiaților. 
Se scie, că universitatea publică con
cursuri în fie-care an pentru diferite țese 
lucrate de studenții tuturor facultăților. 
Împărțirea premiilor se face totdeuna în 
<jiua de aniversare a reconstruire! univer
sității. Intre premiați vedem și doi stu- 
denți români, anume pe d-1 Ion Belan 
dela facultatea de teologie și pe d-1 loan 
Bud, dela facultatea de drept.

10 Haiti. Serbarea școlară de 10 
Maid se va face anul acesta cu o deose
bită solemnitate, în sala Teatrului Națio
nal din Bucuresci, la orele 2 p. m., în 
presența Regelui și Reginei și a Principi
lor moștenitori, cum și a micilor principi.

Cununie. In Dumineca Tomii și-au 
celebrat cununia religiosă în Bucuresci 
d-șora Ducreția Mureșianu cu d-1 G-. Cer- 
nescu, căpitan în armata română.

Arderea unui balon. Aeronautul 
Severo, deputat brazilian, însoțit de un 
mașinist, a făcut Luni în Paris o ascen
siune liberă cu balonul său cu cârmă, că
ruia îi dăduse numele „Pax“. Erau de 
față la ascensiune nevasta lui și câți-va 
amici. La înălțime de vre-o sese sute de 
metri, balonul s’a aprins, a făcut esplosie 
și a cădut în avenue Maine. Severo și to
varășul seu au fost sdrobiți și arși. Locul 
unde s’a urcat aeronautul brazilian Severo, 
cu balonul seu cu cârmă, era câmpul de 
manevre Issy. Densul a făcut forte fru- 
mose evoluțiuni și cu o mare înlesnire. 
Mulțimea, care se afla de față, era forte 
mare. Când balonul se găsia de-asuprade 
avenue Maine a făcut de-odată explosie 
cu o detunare teribilă. S’a vădut balonul 
învăluit de flăcări. Balonul a cădut cu o 
repediciune amețitore. Cei doi aeronauți, 
Severo și mașinistul său, au cădut cu na
cela. Mulțimea, alergând în ajutorul lor, 
i-a găsit morți acoperiți de groznice ar
suri. Cadavrele au fost transportate la cel 
mai apropiat oficiu postai. Explosiunea 
s’a produs în reservoriul de petrol, care 
punea motorul în mișcare. Explosia s’a 
întâmplat lângă mașinist, deore-ce hainele 
lui erau de tot arse și totă pielea îi era 
desprinsă de corp.

Escursiune geografică în România. 
D-nul Loczy, profesor de geografie la 
universitatea din Budapesta, va face în 
cursul lunei Maiii o escursiune geografică 
în România, fiind însoțit de cătră studenții, 
cari urmeză cursul seu. D-1 Loczy va fi 
primit și condus în țeră de cătră d-1 pro
fesor universitar Ludovic Mrazec. Profe
sorul și studenții maghiari vor visita loca
litățile: Verciorova, Severin, Bucuresci, 
Brăila, Galați, Tg.Ocna și Iași.

Omul cu cinci rânduri de haine. 
Diarele unguresc! scriu următdrele: Gen- 
darmii dela trecătdrea „Turnu-roșu“ au 
arestat dilele acestea un om suspect. Fă- 
cându-i-se perchisiția au aflat, că avea pe 
sine cinci rânduri de costume complete. 
Cele două rânduri de desupt erau nisce 
haine elegante, er cele de-asupra mai • 
simple. In buzunar avea 42 de Napoleoni, 
mai multe pașaporte pe diferite nume, li
berate în Paris și Bucuresci, precum și 
alte acte. Omul suspect spune, că fl 
chiamă, cu numele adevărat, Ion Dumi
trescu, a fost bucătar în Paris și că acum 
se întorce acasă să-și vadă rudele. Ares- 
tantul fu transportat la Sibiiu, er procu
rorul din acel oraș a eșit în anchetă la 
fața locului.

Linia orientală. Guvernul român 
are intenția de-a prelungi linia maritimă 
dintre Constanța și Constantinopol pănă 
la Alexandria și Egipt. In acest scop ser
viciul maritim va cumpăra încă două va- 
pore de mare viteză. Acele vapore vor fi 
plătite din fondul de asigurare al vaselor 
serviciului maritim.

Escursiune în HașfulSu. Elevele 
șcălei civile de stat din Sighișăra au fă- 
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cut o escursiune sub conducerea corpului 
profesoral la locurile mai însemnate unde 
s’au dat lupte în revoluția dela 1849. S’a 
cântat imnul maghiar, „Szdzat“-ul, s’au 
recitat diferite poesii, er directorul a ținut 
un discurs. Pe urmă au depus câte o cu
nună pe monumentele comemorative.

Comandantul bur Jooste în Sebe- 
șul-săsesc. Diarului „S. D. T.“ i-se scrie 
din Sebeș, că în diua de 10 Maid coman
dantul Jooste a ținut acolo o conferență 
în fața unui numeros auditoriu.

Fecunditate. Țăranca slovacă din 
Dubrava (Lipto) cu numele A. Starony a 
dat nascere săptămâna trecută la 4 copii 
gemeni.

Catastrofă de mine. In minele de 
■cărbuni din Mehadia, prăbușindu-se un 
strat de cărbuni, a omorît pe minerul Iosif 
•Cosma. Un al doilea miner, care a fost și 
el acoperit, a scăpat cu grave răniri.

Cale ferată între Jebeliu și Lieb- 
ling. Pe distanța de 11 km. dintre Jebe
liu și Liebling (Banat) se va construi în 
curând o linie ferată, care va costa cor. 
1,200,000.

Agitația revoluționarilor bulgari. 
Valiul din Monastir semnaleză o nouă în- 
căerare între o bandă bulgară și pichetele 
turcesc! de pe frontieră. Câți-va din bandă 
au fost uciși.

închiderea școlelor grecesc! din 
Bulgaria. După un raport al consulului 
■grec din Filipopoli, guvernul bulgar a ho- 
tărît se interdică predarea învățământului 
grecesc în tdtă Bulgaria. Școlele eline 
astădi esistente, ar urma se fie închise. 
Soirea e destul de gravă și decă Bulgaria 
și-ar pune planul în esecutare, e iminent 
■un grav conflict între Grecia și Bulgaria.

Asasinul Baltasew. Am adus erî 
scirea, că asasinul ministrului rusesc de 
interne Sipiagin, a fost osândit la morte 
prin strangulare. In apărarea sa acusatul 
,a dis, că vieța întregă și-a jertfi t’o pentru 
ideile socialiste, de cari era însuflețit încă 
din copilărie. Nu-i pasă, decă va fi osân
dit la morte ori la robie grea pe vieță, 
căci și așa traiul seu n’are mai mult nici 
un reson. In casa părintescă a găsit învă
țături și scrieri socialiste. Tatăl său a fost 
deportat de două-ori la Siberia pentru 
uneltiri politice. Deja din giranasiu și-a 
dat silința a propovădui și răspândi învă
țăturile socialiste; tot așa la universitate, 
ba și în armată, unde a fost înrolat din 
pedepsă. EI a ajuns pe urmă la convin
gerea, că la măsurile de violență ale gu
vernului numai prin violență se pote răs
punde, — din care causă și Sipiagin a 
trebuit să indră, Complicele său e însuși' 
guvernul. Doresce, ca mortea lui să în
semne mortea sistemului actual rusesc. — 
Vorbirea a făcut mare efect asupra jude
cătorilor.

Complot anarchist. Diarele din Ber
lin publică o telegramă din Madrid, anun
țând descoperirea unui complot anarchist 
■contra tînărului rege Alfons XIII, a cărui 
urcare pe tron se va face peste câte-va 
dile.

Concept în Orăștie. Inteligența ro
mână din Orăștie învită Ia concertul, care 
îl va da Sâmbătă, 17 Maia st. n., în sala 
„Hotelului Transilvania** cu concursul d-nei 
Irena de Vladaia, primadona dela opera 
din Bucuresci, al ddmnei Maria S. Corvin 
jun., al d-șdrelor Veturia Corvin și Iose- 
fina Glodariu și al d-lui Gr. Savu, artist 
dramatic, cu următorul program: ParteaI. 
1) Gounod: „Balada și aria bijuteriilor" 
din opera „Faust", d-na Vladaia; 2) *** 
-solo esecutat la pian de d-na Corvin; 3) 
Adam: „Arie indiană" din opera „D’ași fi 
Rege", d-na Vladaia; 4) Eminescu: „Ver
suri", d-1 Gr. Savu; 5) Strauss: „Cântec 
țigănesc" din opera „Voivodul Țiganilor**, 
d-na Vladaia ; 6) „Monologul-!44, d-1 
Gr. Savu; 7) a) Verdi: „Cavatină" din 
opera „Traviata44 de d-na Vladaia; b)Pa- 
raschiv : „După fragi și după mure44 de 
d-na Vladaia. Partea II. 8) Bizet: „Haba

nera" din opera „Carmen14 de d-na Vla
daia; 9) solo esecutat de d-șorele Ve
turia Corvin și Iosefina Glodariu; 10) Le- 
cocq: „Bolero espagnol" de d-na Vladaia; 
11) Coșbuc: „Doine și balade" de d-1 Gr. 
Savu; 12) de Vladaia: „Doina Olteanului", 
cântată de d-na Vladaia. D-na Vladaia va 
cânta „Habanera" și „Bolero44 în costum 
espagnol. Prețurile: Loja 12 cor., loc I 3 
cor., loc II 2 cor., loc III 1 cor., parter 
80 bani, galerie 50 bani. Venitul curat e 
destinat pentru un scop filantropic. înce
putul precis la 8 dre sera. Bilete să gă
sesc de vendare la librăria H. Graef și 
săra la cassă.

Universitățile americane.
— Urmare. —

Trei-deci și nouă de state își au uni
versitatea lor oficială; cele-lalte șâse au 
încă de mult universități mari private. 
Afară de acesta s’a format de câți-va ani 
un mare număr de universități private, 
fondate adesea de nisce milionari, ca de 
esemplu Leland Stanford în San-Fran- 
cisco, care, numai în 1901, a obținut o do- 
națiune de trei-deci milione de dolari dela 
M-me Stanford.

Afară de subsidiile acordate de că- 
tră state, Congresul național acordă în fie
care an o anumită sumă acelor universități, 
cari au în program esercițiile militară. 
Spre acest scop un oficer din armata re
gulată ia comănduirea miliției universi
tare. Serviciul în acest cas este obligator 
în timp de 2 ani pentru toți studenții și 
acesta fără prejudițiul esercițiilor de gim
nastică, cari, și ele, fac parte din progra
mul regular; oficerii subalterni și sub- 
oficerii sunt numiți de comandant dintre 
studenți, după esamene. Uniforma este 
aprdpe aceea a armatei regulare.

Minimul etății, la care un student 
este admis, sunt șese-spre-dece ani; mediul 
este însă ceva mai ridicat, pote opt-spre- 
dece ani. Fetele aprope în tot locul sunt 
puse pe același picior cu băieții și după 
statisticele mai recente, este probat, că 
ele fac mai bune studii, decât ei. Nu este 
aici ceva inconvenient din punctul de ve
dere al moralei? Pe cât sciu eu, nu. Ti
nerii de ambele sexe se visiteză reciproc 
fără nici un pericol. Adevărat, că amici
țiile formate la universitate se termină 
adesea-ori prin căsetorie; der ce rău este 
în acesta? De altminteri, am observat, că 
aprope atâtea căsătorii sunt între profe
sori și studente, câte între studenți și în
tre colegele lor.

Primul lucru, ce-1 face la început o 
clasă de freshmeni (primul an) este de 
a-se organisa în corp. Am observat în 
tot-deuna, că Americanilor, cu tot indivi
dualismul lor extrem, le place mai mult, 
decât ori și cui a forma cluburi. Acăsta 
este, fiind-că ei pricep tot așa de bine, 
ca și Belgienii, că unirea face forța. 
Acestă clasă alege deci din prima săptă
mână pe președintele său, comitetul său 
și tot ce se atinge de interesele comune 
se decide prin vot.

Apoi este vorba de a lua măsuri de 
apărare contra sophomorilor, său elevii de 
anul al doilea, cari sunt forte înclinați 
a lua pe noii recruți drept cal de bătaie.

Brutalitățile, ce se comiteau odinioră 
sub numele de hazing, dispar încetul cu 
încetul și fac loc unor tracaserii mai pu
țin ofensătdre.

La universitatea din Wisconsin, se 
mulțumesc de câți-va ani cu un atac des
chis (rush) asupra tuturor claselor de 
freshmeni en bloc. Am asistat ca specta
tor la rush-ul din anul acesta și în ade
văr, nu e lipsit de interes.

La prima lor eșire din gimnasiu, cei 
cinci sute de freshmeni fură atacați de 
sophomori, al căror drapel, un gigantic 
1904, fâlfăia pe arsenal; scopul era de a-i 
scălda în lacul Mendota, pe malul căruia 
este situată universitatea.

Freshmen-n însă, avertisați, se orga- 
nisaseră bine. Divisați în grupuri, având 
fie-care un leader în frunte, năvăliră din 
diversele părți ale gimnasiului, atacară în 
bună ordine pe âsedianți și nu mai puțin 
de cinci-spre-dece minute, câte-va sute de 
dușmani se sbăteau în apă, pe când dra
pelul clasei din 1905, înlocuise pe celă
lalt pe turnul arsenalului. Profesorii și pu
blicul erau martori acestei lupte homerice 
și totul se petrecu în cea mai perfectă 
rînduială și în disposiția cea mai veselă 
din lume. Nou-veniții, arătând ast-fel din 
ce stofă sunt făcuțî, au fost lăsați în pace 
tot restul anului.

(Va urma)

Convocare.
Despărțământul Făgăraș al Reu

niunii învățătorilor din Archidiecesa gr. 
cat. de Alba-Iulia și Făgăraș își va ține 
adunarea de primăvară la 18 Maiu st. n. 
a. c. în comuna lași, la care se învită P. 
T. membrii, precum și toți binevoitorii 
șcdjei.

Program : 1) Invocarea sântului spirit 
la drele 7 diminăța. 2) Constatarea mem
brilor presenți și 3) Deschiderea ședinței. 
4) Asistarea la esamenul de vară cu elevii 
șcdlei din loc. 5) Alegerea comisiunilor 
pentru aprețiarea esamenului disertațiunilor 
și pentru încassarea taxelor. 6) Solvirea pre
țului de 5 cor. 20 fii. din cassele biser. școlare 
pentru opul: „Dreptul și datorințele învă
țătorilor". 7) Cetirea disertației: „învăță
mântul în șcdlele nostre poporale" — de 
înv.-Cornel Langa. 8) Disertația: „Activi
tatea și munca fericesce pe om...“ de înv- 
Ioan Ciotloșiu. 9) Raportul celor trei co- 
misiunl. 10) Cetirea protocolului din adu
narea precedentă. 11) Eventuale propuneri. 
12) Stabilirea locului, fixare timpului 
adunării generale de tomnă. 13) Designarea 
persanelor prelegătore și disertante la 
adunarea viitdre. 14) Alegerea a 2 mem
brii verificători. 15) închiderea ședinței.

Șinca-veche, în 2 Maiu st. n. 1902
President Secretar
Ioan Pop, Octavian Pop,
înv. dirig. înv. dirig.
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Iosif Maxim
profesor la șcâla reală greco-orientală română din 

Brașov

s’a mutat la cele eterne, în urma unei 
scurte, der grele suferințe, împărtășit fiind 
cu sfintele taine, Miercuri în 1/14 Maiu 
1902 la 3 dre dimineța, în anul al 55-lea 
al vieței și al 32-lea al funcțiunei sale de 
profesor.

Despre acestă perdere ireparabilă în- 
cunosciințăm cu durere pe tdte rudeniile 
și pe toți amicii și cunoscuțiî iubitului 
decedat.

Rămășițele pământesc! ale scumpului 
adormit în Domnul se vor ridica din Para
clisul Bisericei Sf. Nicolae și se vor aședa 
spre vecinică odihnă, Vineri în 3/16 Maiu 
1902 la 3 dre p. m. în cimiterul Bisericei 
Sf. Nicolae din Prund (Scheiu).

Brașov, 1/14 Maiu 1902.
Maria Maxim născută Gldje, soție, 

losif Maxim, student tehnic. Romulus 
Maxim, Catinca Maxim, ca copii. Maria I. 
Cloje, socră. Dr. Ioan Cloje și soția Maria, 
Vasile Cloje și soția Paraschiva, Nicolae 
Brătilescu și soția Ana, cumnați și cumnate. 
Nicolae Hânsea, nepot.

! Fie-î țărîna ușoră și memoria bine
cuvântată 1

1 _________

Literatura.
Au apărut:

Din Biblioteca teatrală, edată de So
cietatea pentru crearea unui fond de tea
tru român, Nr. 9. „Ruga dela Chiseteu", 
comedie poporală într’un act, cu cântece 
și joc, de losif Vulcan. Proprietatea libră
riei Ciurcu, Brașov, 1902. Prețul 40 bani 
(fileri).

- — Hanul Tătarilor și fiiul său, po
veste din bătrâni, de Maxim Gorki, tradu
cere de I. C. JFanțu. Editura librăriei 
Ciurcu, Brașov 1900. Prețul 10 bani.

Florin, poveste în versuri, de S. 
Cujbă. Editura libr. Ciurcu Brașov 1902. 
Prețul 16 bani.ULTIME SOIRI.

Budapesta, 14 Maiu. La discu
ția de a<Ți în dietă, ministrul-preșe- 
dinte Szell a declarat, că „armata 
maghiară, ca armată îutregitore" nu 
însenină „armată maghiară de sine 
stătătore44, ceea-ce nu se basezănici 
în legile Ungariei. Oposiția a pro
testat sgomotOs.

— In comisiunea ungară pentru 
esterne Goluchmvski a declarat, că 
moștenitorul de tron va representa 

la Petersburg persona Maiestății 
Sale, n’are decî nici o importanță 
din punct de vedere de stat cestiu- 
nea, că cine-1 va însoți la Londra. 
In organisarea diplomației nu pote 
face nici o schimbare, cum a cerut 
Hollo, căci n’are sferă de influență 
în afacerea acbsta. Nu pote de ase
menea se facă nimic nici cu privire 
la stindarde și embleme, pănă când 
cestiunea acbsta nu va fi abordată 
de alți factori. Pănă la alte dispo- 
siții se va întrebuința și în viitor 
emblema și stindardul Maiestății 
Sale.

La „fondul de disposițiune44 
Hollo a amintit despre „atacurile, 
ce se îndreptăză în străinătate, mai 
ales de cătră Români (!) în contra 
Maghiarilor, față cu cari atacuri nu 
se desfășură apărare suficientă44.

New-York, 14 Maiu. Soiri sosite 
din Mexico semnaleză erupțiuni vul
canice. Vulcanul „Pico di Colina44 
s’a pus deja în mișcare, aruncând 
columne mari de foc. Populația se 
refugiază. Vulcanul „Sona“ încă e 
în erupțiune.

Neapole, 14 Maiu. Vesuviul se 
neliniștesce ărăși. Nori groși de fuin 
acoper vulcanul și din crater ies 
gazuri și lavă. Autoritățile au fă
cut atentă populația se fie pe pază. 
Panica e mare.

Londra, 14 Maiu „Times44 scrie, 
că speranța păcii e minimală, fiind
că Burii n’au abandonat pretensiu- 
nea independenței. „Standard44 <4ice, 
că guvernul pretinde capitularea 
necondiționată și nu va mai face 
Burilor concesiuni.

Paris, 14 Maid. Președintele 
Loubet a plecat la Brest, de unde 
va merge în Rusia. Populația l’a 
înțîrapinat cu strigări de: Trăăscă 
Loubet! Trăăscă Republica!

Diverse.
O minune a artei inginerescl. In 

„Technische Rundschau44 se povestesce 
despre cel mai mare viaduct de pe lume, 
construit peste valea stâncdsă dela Gock- 
teik în munții Burma. Peste acest viaduct 
trece calea ferată menită a lega India cu 
China. Acum trei ani, când trebuia con
struit în vre-o șese luni acest viaduct, gu
vernul engles a publicat concurs și a re
ușit fabrica de oțel din Steelton (Pensyl- 
vania). Fabrica începu turnatul șinelor 
etc. pe dată și le expedia cu trenuri spe
ciale Ia New-York, de unde le încărcară 
pe vapore. Apoi plecară 35 de lucrători 
speciali la Londra și de acolo prin Suetz 
în India. Trebue o lună pentru a trans
porta materialul dela Rangoon la Burma. 
Stâlpii trebuia s§ fie de 110 metri înălțime 
aședațl pe fundul văiei, dr greutatea lor 
era de 20,000 de klg. Lungimea viaduc
tului era de 800 de metri. Au făcut un 
pod provisor și o mașină de ridicat greu
tăți, cu un braț lung de 69 de metri și 
mișcat cu aer comprimat. Cu acestă mașină 
ridicau bucățile de oțel și le aședau la 
locul lor. In acestă mașină era un atelier 
complet, local pentru ingineri, telefon și 
stație de semnale. Muncitorii locali priveau 
tdte aceste mașinării ca lucruri diavolesc! 
și n’au voit se dea vre-un ajutor. Pe 
vreme de vânt nu se pute lucra, căci 
scheletul de oțel al clădirei tremura ca 
ramurile unui copac. In Aprilie s’a primit 
comanda; în Octomvrie fâlfăia drapelul 
american pe viaduct. Greutatea podului e 
de 50.000,000 de klg. de oțel. Și tdtă 
acdstă lucrare e nefolositore, pentru-că s’a 
vâdut, că pe-acolo nu se pote lega China 
cu India!

Proprietar: Dr. Aurel MLureșianu.

Redactor responsabil: Traian JT. Pop.
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Cursul la bursa din Vîena.
Din 14 Maiu n. 1902

Renta ung. de aur 4"/0......................120.85
Renta de corone ung. 4% • • • 97.75 
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 • 120 20 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4*/2°/0- 100.70 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 129.20 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.65
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii....................—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162 25 
Renta de argint austr. . . . . . 101,75
Renta de hârtie austr......................... 101.60
Renta de aur austr.............................. 120.65
LosurI din 1860.................................. 152.90
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.99
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 696.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 677.25 
NapoleondorI...................................... 19.10
Mărci imperiale germane .... 117.30
London vista..................................  240.35
Paris vista........................................95.42‘/2
Rente austr. 4°/0 de corone . . . 99 70
Note italiene.................................. 93.40

Nr. 5732—1902

PUBLICATION
Din partea subsemnatului Ma

gistrat orășenesc se face cunoscut, 
cumcă pentru caii militari bănuițî 
de bolnavi, e luată în vedere edifi 
carea unui grajd, lângă el o gropă de 
guno'u, un stelagiu pentru paie de a- 
șternut, precuni și închiderea aces

tora cu pălan. Tota aceste sunt a se 
face la „SpreDghiu“ pe locul de dat 
la țintă, cu cheltuiala de 11599 co- 
rOne 89 fii.

Pertractarea ofertelor pentru a- 
ceste construcții noue va ave loc 
Mercuri in 28 Maiu a. c. la 10 6re a. 
m. în cancelaria d-lui senator ma
gistraturi Alfred Schnell.

Amatorii de astfel de intreprin 
derl sunt invitați a-și înainta oferte
le lor sigilate și provecjute cu tina- | 
bru de 1 coronă și cu vadiu de 580 | 
corone în bani seu în hârtii de va- 
16re acceptabile pentru cauțiuni, pâ
nă la 28 Maiu 9 ore diminăța, la 
mâpa. d-lui senator Alfred Schnell.

Ofertele trebue să conțină de- 
clarațiunea, că oferenților le sunt 
cunoscute condițiunile de ofert și de 
contrat și că se supun acelora ne
condiționat.

Planurile de zidire și proiectul 
de spese se pot lua în vedere la ofi
ciul edil până la 27 MaiG a c.

Brașov, 9 Maiu 1902.
1-2.(526) Magistratul orășenesc.

Cursul pieței Brașov.

Sz. 2556-1992.
tlkv.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jbiro3âg mint telekkonyvi hatosâg kozhirre teszh 

hogy a „Furnica11 takardkpdnztâr vegrehajtatdnak Csengea Peter văgre- 
hajtăst șzenvedd elleni 536 kor. tokekOveteles es jăr irânti văgrehajtâsi 
ugyebun a brassoi kir. torvenyszdk (a fogarasi kir. jirâsbiro.-âg) teiule? 
tbn fekvo, a fogarasi 74 sz. tljkvben 1018, 1019 hrsz ingatlanbdl v£- 
grehajtâst șzenvedett jtitalekăra 849 koronâban ezennel megâllapitott 
kikiâltâsi ârban elrendelte, es bogy a fennebb megjelblt ingatlanok az 
1902 evi Junius ho 2-ilc napjăn deleldtt 9 orakor a fogarasi tlkvi hatbsâg- 
nâl megtartando nyilvânos ărverdsen a megâllapitott kikiâltâsi âron aldl 
is eladatni fog.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak L0°/( -ât 
kdszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szămitott es az 1881 november l-6n 3333. sz. alatt kelt igazsâgugymi- 
niszteri rendelet 8 § âban, kijeldlt dvaddkkepes ertdkpapirban a kikul- 
ddtt kezâhez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 § a brtelmeben a 
bâ-uatpenznek a birdsâgnâl eldleges elhelyezeserdl kiâllitott sz- bâlyszeru 
elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Fogarason, 1902 evi mârezius ho 14-ik napjân.
A kir. tdrvszek mint tlknyvi hatosâg.

Schupiter,
517.1 — 1. kir. albiro.
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a Din 15 Maiu n. 1902.
Bancnot rom. Cump. 19.- Vend. 19 04
Argint român. „ 18.40 n 18.44
Napoleond’orl. „ 19.- Y) 19.10
Galbeni „ 11.30 n 11.40

La prea Înalta porunca a Maiest. Sale Ăpost. c. și reg.

I s.
Subscrisul Institut artistic are ondrea a face cunos

cut On public, că pentru a corespunde și celor mai moder
ne și e?chisite cennțT, au angajat puteri de rangul prim, și 
garantdză executarea exactă și escelentă a lu rărilor ce cade 
în branșa acesta.

Pentru a se convinge on. public de exactitatea acestor 
date, se confecționeză de ocam iată

TABLOURI de probă gr»iis.
De o cercetare numerosă se rdgă cu totă stima

Atelierul Rembrandt

LkOP. SZINBERGhR,
Atelier artistic, peiitru fotografie și piciairă.

a■
—

ll

Brașov, StB^ada. vămii

rte de etet e, l
pntru scopuri comune militare filantropice.

LOTERIA acesta 
unică în Austria legal concesionată, 

conține: 17.888 câștiguri ist hani gata ----- ------------- .
-------------- -- ----- Suma d.e corone 448.850..

Câștigul prisficipa! 

200.000 Cordne bani gata.' 
Tragerea urmeză irevocabil la 12 Iunie 1902.

.............. -= Un los costă 4 corone. ................-
LosurI se capotă la secția loteriilor de stat în Viena III Vordere Zoll- 

amtsstrasse 7. ColectanțI de loterie, TraficI, la oficiile de dare, poște, tele
graf și căi ferate, zarafii etc. Planuri pentru cumpărători gratis.

Aosurile se trisnit franco.

Dela Direcția c. r. a loteriei. 
S Secția loteriei de stat.

Noroc deosebit £
a-’ci eiTruLt îzx loteria, treovita acei posesori ele

LOSURI de CLASĂ
cari și le-au procurat direct pin colectura nostră. Cu losurile vîndute prin noi i 
moite câstâg&wl garîswspaie ca- ă 100.000, 30.000, 20.000, 10.000,

500 etc. Corone. In total am plătit la On. noștri clienți aprope:

o 0 0 0 0 0 & 0 0 ȘEASE MILIONE CORONE, ooooooooo 
Deja în 22 Maiu st. n. a. c. începe prima tragere a loteriei X-a d.e clasa.

Costferafi planului dise:

100,000 de losurl se trag 50,000 câștiguri
jprixx usmare tot cioâlea los câștigă£

B?» V/ H

sau făcut pană acuma 
, 500.0, 2000, 1000,

1

h

Losuri originale
W se

întregi
â K 18.—

jumetăți 
ă K O.—

sfertirri 
â K 3.-

optimi 
â K fi 50

capelă îza zro-ere alegere la
JACOB L. MDLfeft Bt FBATELE,

Toancă în. comandită, S^AȘCV. <
prompt. Câștigurile ie pîătim fără nici o defraiere și sub cea mai mare discret: une

oo<>< SOdS’tSb't© d©
ComandeSe din afară le efectuim

o
gjrarTrvxxnuy.

Tipogiaila A. Mureșianu, Brașov.
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